Hej!
I dessa oroliga och ovissa tider är det viktigt att minnas Guds löfte om att vi mitt i stormen
kan vara trygga och veta att Jesus finns med oss. Vad som än händer får vi luta oss mot
löftet, ”Jag är med er alla dagar intill tidens slut”.
Utmaningen för oss alla är att vara visa och kloka och stötta
de goda krafter som gör allt för att skydda liv och hem och
vår framtid. Vi får också vara bärare av hopp i en svår
situation för hela världen.
Nu blommar den lilla gullvivan. Denna legendomspunna
blomma är knuten till det himmelska och Sankte Per.
Han tappade sin nyckelknippa, som föll ner på jorden.
När änglarna kom för att hämta nycklarna såg de gullvivor
växa upp, där nycklarna fallit. Varje enskild blomma
påminner om gammaldags nycklar. Vår Herre, Sankte Per (lärjungen Petrus) och
Maria är alla förvaltare av nycklarna till himmelriket. Jungfruns nycklar är även
kärlekens nycklar och öppnar vägen till våra hjärtan. Ett annat namn på Maria är
Vår Fru och såsom en god husmor
hade hon även hand om nycklarna till
gårdens alla dörrar. På medeltida
målningar kan Maria ses med en
knippa nycklar hängande från midjan.
Maj månad, när gullvivorna blommar,
är Marias månad framför andra. Då
låser hon upp för sommaren, sinnebilden
för paradiset.
På torsdag, 21 maj, är det Kristi Himmelsfärds dag. Dagens tema är ”Herre över
allting”. Enligt legenden blev Kristi fotavtryck kvar i stenen när han inför lärjungarna
lyftes upp i höjden och ett moln tog honom ur deras åsyn. En liten kyrka byggdes på
Olivberget på 300-talet över denna plats. Stenen med fotavtrycken och molnet på himlen är
ett uttryck för hur tidens och rummets gränser överskrids.
Gammaltestamentlig läsning Daniel kapitel 7, vers 13-14

Jag såg vidare i synerna om natten hur en som liknade en människa kom med
himlens skyar; han nalkades den uråldrige och fördes fram inför honom. Åt honom
gavs makt, ära och herravälde, så att människor av alla folk, nationer och språk
skulle tjäna honom. Hans välde är evigt, det skall aldrig upphöra, och hans rike
skall aldrig gå under.
Epistel Apostlagärningarna kapitel 1, vers 1-11
I min första bok, ärade Theofilos, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram
till den dag då han togs upp till himlen,
sedan han genom helig ande hade gett
sina befallningar åt dem som han utvalt
till apostlar. Han framträdde för dem efter
att ha lidit döden och gav dem många
bevis på att han levde, då han under fyrtio
dagar visade sig för dem och talade om
Guds rike. Och under en måltid
tillsammans med dem sade han åt dem att
inte lämna Jerusalem utan vänta på det som Fadern hade utlovat, ”det som ni har
hört mig tala om”, sade han. ”Johannes döpte med vatten, men ni skall bli döpta
med helig ande om bara några dagar.” De som hade samlats frågade honom:
”Herre, är tiden nu inne då du skall återupprätta Israel som kungarike?” Han
svarade: ”Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder Fadern i sin makt har
fastställt. Men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall
vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens
yttersta gräns.” När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden, och ett
moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod
plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. ”Galileer”, sade de, ”varför står ni och
ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen skall
komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen.”
Evangelium Johannesevangeliet kapitel 17, vers 1-8
Efter att ha sagt detta lyfte Jesus blicken mot himlen och sade: ”Fader, stunden har
kommit. Förhärliga din son, så att Sonen kan
förhärliga dig; du har gett honom makt över alla
människor för att han skall ge evigt liv åt alla
dem som du har gett honom. Och detta är det
eviga livet: att de känner dig, den ende sanne
Guden, och honom som du har sänt, Jesus
Kristus. Jag har förhärligat dig här på jorden
genom att fullborda det verk som du har gett mig
att utföra. Förhärliga nu mig hos dig, fader, med
den härlighet jag hade hos dig innan världen var till. Jag har uppenbarat ditt namn

för de människor som du tog från världen och gav åt mig. De var dina, och du gav
dem åt mig, och de har bevarat ditt ord. Nu förstår de att allt som du har gett mig
kommer från dig. Orden du gav mig har jag gett dem, och de har tagit emot dem
och verkligen förstått att jag kommer från dig, och
de har trott på att du har sänt mig.

Söndag 24 maj är det söndagen före pingst och temat
är ”Hjälparen kommer”. Sedan Jesus lämnat sina
lärjungar och återvänt till sin himmelske Fader fanns
löftet om Anden kvar: Hjälparen som skulle komma
och vittna om sanningen och ge lärjungarna ny kraft.
Anden hjälper människorna att tro och att leva.
Gammaltestamentlig läsning Första Kungaboken
kapitel 19, vers 9-16
När han kom fram gick han in i en grotta och stannade där över natten. Han sade:
”Jag har gjort mitt yttersta för Herren, härskarornas Gud. Israeliterna har övergett
ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är
kvar, och nu står de efter mitt liv.” Herren svarade: ”Gå ut och ställ dig på berget
inför Herren. Herren skall gå fram där.” En stark storm som klöv berg och krossade
klippor gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom ett
jordskalv. Men Herren var inte i skalvet. Efter jordskalvet kom eld. Men Herren var
inte i elden. Efter elden kom ett stilla
sus. När Elia hörde det gömde han
ansiktet i manteln och gick ut och
ställde sig vid ingången till grottan.
Då ljöd en röst som sade: ”Varför är
du här, Elia?” Han svarade: ”Jag har
gjort mitt yttersta för Herren,
härskarornas Gud. Israeliterna har
övergett ditt förbund, rivit ner dina
altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar, och nu står de efter
mitt liv.” Herren sade till Elia: ”Vänd tillbaka och ta vägen till Damaskus öken. Gå
in i staden och smörj Hasael till kung över Aram. Jehu, Nimshis son, skall du
smörja till kung över Israel, och Elisha, Shafats son, från Avel Mechola skall du
smörja till profet efter dig.

Epistel Apostlagärningarna kapitel 1, vers 12-14
Då återvände de till Jerusalem från det berg som kallas Olivgårdsberget och som
ligger bara en sabbatsväg från staden. Och när
de kom dit gick de upp till det rum i
övervåningen där de höll till, Petrus, Johannes,
Jakob och Andreas, Filippos och Tomas,
Bartolomaios och Matteus, Jakob, Alfaios son,
Simon seloten och Judas, Jakobs son. Alla dessa
höll ihop under ständig bön, tillsammans med några kvinnor, Maria, Jesu mor, och
hans bröder.
Evangelium Johannesevangeliet kapitel 16, vers 12-15
Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han
kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen; han skall inte
tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske.
Han skall förhärliga mig, ty av mig skall han ta emot det han låter er veta. Allt vad
Fadern har är mitt; därför säger jag att det är av mig han tar emot det han skall låta
er veta.

Vårt fina Järsnäsfik får vi nog ställa in pga den pågående Corona pandemin Kanske
kan vi senarelägga det till september?!? Annars får vi se fram emot nästa sommar med vårt
Järsnäsfik.
Sommarmusiken planerar vi att genomföra, men med begränsat antal besökare. Alla måste
boka biljett på exp (036 858 80) innan konserten.
Vi avslutar detta brev med en bön, som Martin Luther King skrivit: Ja, Jesus, jag vill
sitta på din högra eller din vänstra sida, men inte av själviska skäl. Jag vill sitta bredvid dig i
din härlighet, inte av nationella eller partipolitiska intressen. Herre, jag vill bara finnas där för
kärlek, för sanning, för rättvisa och av överlåtelse till andra människor. Då kan vi tillsammans
förvandla denna gamla värld till en ny värld. Amen

Se Markusevangeliet 10: 35 – 45

